Secretarieel Jaarverslag 2020
Algemeen
De beperkende maatregelen in verband met de COVID-19 uitbraak hebben in het jaar
2020 ook op de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ een verlammend effect
gehad.
Het belangrijkste gevolg hiervan was, dat met betrekking tot het opstarten van de
ARMEX Business Club een pas op de plaats moest worden gemaakt. Met grote
consequenties, aangezien het nevendoel van dit concept was de financiële middelen te
genereren om ARMEX weer in op papier gedrukte vorm aan alle leden te kunnen doen
toekomen en mede daardoor de toekomstbestendigheid van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging ‘Ons Leger’ te waarborgen. Wel werd voor de ARMEX Business Club alvast
een concept visitekaartje ontworpen.
Van de Koninklijke Landmacht werd voor 105 in 2020 geslaagde NLDA/KMA-cadetten
een bedrag van € 30 voor een éénjarig proeflidmaatschap van ‘Ons Leger’ ontvangen.
Deze jonge officieren kregen gedurende dat jaar ARMEX als ‘hard copy’ toegezonden.
Aan de overige leden werd de mogelijkheid geboden om tegen betaling van € 20 extra
een jaar lang ARMEX in gedrukte vorm in de brievenbus te ontvangen. Hiervan
maakten enkele tientallen gebruik. Ook werd er zorg voor gedragen dat de
Commandant Landstrijdkrachten en diens plaatsvervanger steeds van een ‘hard copy’
werden voorzien.
Voor het verenigingsarchief van ‘Ons Leger’ was in de Kromhoutkazerne helaas geen
ruimte meer beschikbaar. Uiteindelijk kon dit worden ondergebracht in Soesterberg,
waar gastvrijheid (in twee kasten) werd geboden door de Stichting Historische Collectie
Bevoorradings- en Transporttroepen.
Aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) werd een deel van het
fotoarchief overgedragen (met als voorwaarde dat ‘Ons Leger’ daartoe altijd toegang en
het recht van inzage zou behouden) en gelegenheid gegeven tot het maken van
kopieën van in hun collectie ontbrekende nummers van ‘Ons Leger’ c.q. ARMEX.
De verenigingsfolder ten behoeve van de ledenwerving werd geactualiseerd en is nu
zowel digitaal als in gedrukte vorm beschikbaar.
Op de website werd een teller geïnstalleerd en de penningmeester/webmaster kreeg de
beschikking over een nieuwe laptop.
De LinkedIn-pagina van ‘Ons Leger’ werd ook in 2020 nog niet geactiveerd in
afwachting van iemand die zich bereid verklaart als beheerder daarvan op te treden.

Een door welhaast alle leden gevoeld groot verlies was het overlijden op 19 december
van ons alom geliefde en gerespecteerde erelid Peter Klop. Met hem is een waarlijk
icoon van de vereniging heengegaan.
Algemene Vergaderingen
Voor de Algemene Vergadering, op woensdag 22 april 2020 in de officierskantine ‘De
Knobbel’ op de Legerplaats bij Oldebroek (’t Harde), waren de uitnodigingen reeds
verzonden toen de bijeenkomst vanwege de COVID-19 beperkingen op het laatste
moment moest worden afgelast.
Om dezelfde reden werd geen kans gezien om later in het jaar alsnog op verantwoorde
wijze een Algemene Vergadering te doen plaatvinden. Het bestuur besloot daarom af te
zien van het houden van een Algemene Vergadering in 2020, gebruik makend van de
daartoe door artikel 8 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geboden
mogelijkheid: ‘Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of
besluit geldende regel is niet van toepassing voor zover dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou
zijn.’ Uiteraard zal in 2021 wel een Algemene Vergadering worden gerealiseerd, al dan
niet in digitale vorm.
Onze vice- voorzitter Michiel Kasteleijn liep als gevolg van de COVD-19 uitbraak helaas
gezondheidsschade op en liet op 5 mei weten, zich niet langer in staat te achten om zijn
functie naar behoren uit te oefenen en deze daarom per direct neer te leggen. Gelukkig
bleek zijn toestand begin september alweer dusdanig verbeterd te zijn dat hij op zijn
besluit kon terugkomen.
Student-lid van het bestuur Joshua Vrijhof deelde in juni mede, zijn functie wegens
tijdgebrek te moeten neerleggen. Mede als gevolg van de COVID-19 beperkingen kon
voor hem nog geen opvolger worden aangetrokken.
Ook een actief dienende stafadjudant als lid van het bestuur werd dit jaar nog niet
gevonden.
Activiteiten hoofdbestuur
Het bestuur kwam zes maal in vergadering bijeen. De eerste twee maal in het Sint
Jorisgebouw van de Bernhardkazerne in Amersfoort, in de Bestuurskamer van het
Cavaleriemuseum. Omdat vanwege de COVID-19 uitbraak het faciliteren van nietDefensiepersoneel door kazernes niet langer werd toegestaan, moest vervolgens
worden uitgeweken naar een andere locatie. Voor de laatste vier vergaderingen vond
het bestuur een gastvrij onderkomen bij de Stichting Historische Collectie
Bevoorradings- & Transporttroepen te Soesterberg. Een militaire locatie, maar niet
‘achter de wacht’!
Omdat de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ door alle beperkende
COVID-19 maatregelen veel van haar gebruikelijke activiteiten (zoals lezingen,
vergaderingen en excursies) niet kon verzorgen en deze situatie naar het zich liet
aanzien nog geruime tijd zou aanhouden, besloot het bestuur richting de leden en de
andere lezers van ARMEX een gebaar te maken.
Onder begeleiding van onze bijzonder hoogleraar prof. dr. Arthur ten Cate had student
Lars Deijkers (sinds oktober 2012 reservist bij het Korps Nationale Reserve) een

interessante en bij onze doelstellingen nauw aansluitende masterscriptie afgeleverd.
Deze werd bewerkt tot een speciale uitgave, getiteld ‘Politieke zuinigheid en militaire
volgzaamheid’, welke als bijlage bij het laatste nummer van ARMEX (dit maal
uitgebracht als ‘hard copy’) aan alle leden werd verzonden. Ten behoeve van
ledenwerving werden ook twee verenigingsfolders bijgevoegd. Dit nummer van ARMEX
(met als bijlage de scriptie) werd ook verspreid onder de externe contacten van de
vereniging, zoals de minister van Defensie, de leden van de vaste Commissie voor
Defensie (Tweede Kamer) van de Tweede Kamer en de leden van de Commissie voor
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van de Eerste
Kamer.
Leerstoel
Mede vanwege de COVID-19 perikelen heeft onze bijzonder hoogleraar prof. dr. Arthur
ten Cate het uitspreken van zijn inaugurele rede moeten uitstellen tot nà 2020.
Hij kweet zich echter met voortvarendheid en groot enthousiasme van zijn taken en zijn
activiteiten bleken door zowel het curatorium van de bijzondere leerstoel, het College
van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen als – last but not least – de studenten
hogelijk te worden gewaardeerd. Ook was professor Ten Cate de initiatiefnemer voor
het verspreiden van de hierboven genoemde scriptie van Lars Deijkers als bijlage van
ARMEX.
ARMEX
Hoofdredacteur drs. Ad de Rooij is er samen met zijn team weer in geslaagd, met
aantrekkelijk gepresenteerde interessante inhoud de hoge kwaliteit van ons onafhankelijk
defensiemagazine ARMEX te continueren. Het advertentieaanbod liet helaas nog steeds
te wensen over. Er werden in 2020 vijf nummers uitgebracht; nummer drie van 16
pagina’s en de overige van 20 pagina’s. Het laatste nummer verscheen ook als ‘hard
copy’.
Het streven blijft erop gericht, ARMEX weer in op papier gedrukte vorm aan alle leden te
kunnen toesturen.
Herdenkingen / excursies
De voor 21 maart 2020 geplande ‘Battlefield Tour’ rond ‘Operation Plunder’, waarvoor
veel belangstelling bestond, kon vanwege de COVID-19 maatregelen helaas op het
laatste moment geen doorgang vinden. Het streven is, deze excursie eind 2021 alsnog
te realiseren.
Vanwege de beperkende COVID-19 maatregelen konden ook vrijwel alle herdenkingen
niet op de gebruikelijke wijze doorgang vinden. Bestuurslid mr. Herman Steendam was
echter medeorganisator van, en deelnemer aan, de herdenking op 2 mei op fort De Bilt,
waar generaal- majoor der Cavalerie b.d. Henk Morsink (Kanselier der Nederlandse
Orden en onder meer voormalig chef van het Militaire Huis van H.M. de Koningin) een
toespraak hield over onder meer de op dit fort gefusilleerde postume ridders MWO Arie
van Driel en Kees van de Sande.

Themadag
Een thema-avond Vrede en Veiligheid in een universiteitsstad kon in 2020 vanwege de
beperkende COVID-19 maatregelen niet worden georganiseerd.
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